1.
100 her pro každou příležitost / Ivan Brett ; přeložil: Tomáš Bíla -- 1. vydání
Brno : Kazda, 2021 -- 271 stran -- cze
ISBN 978-80-7670-025-3
Sign.: II 118560V1
hra ; volný čas ; paměť ; slovní zásoba ; tvořivé hry ; skupinová hra ; početní
dovednosti ; strategické hry ; hádanky
Sbírka tvořivých, zábavných a kooperativních her rozdělených podle situací,
ve kterých se můžou hrát (například na večírku, na dovolené, v dopravní zácpě, a pod.).
https://katalog.npmk.cz/documents/519610

2.
100 perliček pro (ne)milovníky češtiny / Karla Tchawou Tchuisseu, Sabina Straková;
ilustrace Anna Macková -- Vydání první
Praha : Euromedia Group, 2020 -- 155 stran -- cze
ISBN 978-80-242-6822-4
Sign.: II 118528V1
Edice:Universum (Euromedia Group)
čeština ; pravopis ; diktát ; cvičení ; psaní
Příručka pro děti i dospělé, kteří nechtějí chybovat v češtině. Obsahuje diktáty, které
jsou speciálně vytvořené pro 100 perliček českého jazyka. Autorky navíc přidaly
k některým výrazům i užitečné pomůcky a tipy.
https://katalog.npmk.cz/documents/519036
3.
100 přešlapů pro (ne)milovníky češtiny / Karla Tchawou Tchuisseu, Sabina Straková
-- Vydání první
Praha : Euromedia Group, 2021 -- 143 stran -- cze
ISBN 978-80-242-7538-3
Sign.: II 118513V1
Edice:Universum (Euromedia Group)
čeština ; pravopis ; gramatika ; diktát ; cvičení

V druhé knize úspěšného projektu Červená propiska odhalíte další stovku jazykových
přešlapů, které trápí nejednoho Čecha. V knize nechybí originální ilustrace, možnost
odškrtávat si zvládnuté pojmy, prostor na poznámky, diktáty a latinsko-český slovníček p
bohemistiky.
https://katalog.npmk.cz/documents/519037

4.
1000 nejdůležitějších anglických slovíček / z angličtiny přeložila Zuzana Pavlová
V Praze : Slovart, [2021] -- 61 stran -- cze eng
ISBN 978-80-276-0203-2
Sign.: III 40801V1
angličtina ; cizí jazyk ; výuka ; slovní zásoba ; slovník ; čeština ; anglicko-české
slovníky ; obrázky
Díky této zábavné, obrázky a slovíčky nabité knížce můžete rozvíjet jazykové
schopnosti svého dítěte.
https://katalog.npmk.cz/documents/519452

5.
123 tipů pro výuku, která baví děti i učitele / Andrea Tláskalová -- První vydání
Praha : Grada, 2021 -- 176 stran -- cze
ISBN 978-80-271-3335-2
Sign.: II 118529V1
studium a výuka ; základní škola ; učivo ; obsah výuky ; příprava učitele na vyučování;
individuální přístup ; vyučovací metoda ; skupinová práce ; vztah učitel-žák ;
hodnocení žáka ; experiment ; výzkum ; projektová metoda ; vztahy mezi školami ;
terénní vyučování ; individuální rozvoj ; online výuka ; projektové vyučování ;
tematické vyučování
Kniha obsahuje 123 tipů, které jsou logicky strukturované do oblastí provázejících
učitele každý den. Každý tip obsahuje popis situace a účel využití, další možnosti
jeho rozvoje a úskalí, na které je vhodné se zaměřit.
https://katalog.npmk.cz/documents/519557

6.
1956-2021 almanach GOA / Ivan Antov, Klára Eliášková -- Vydání první
Praha : Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově
postižené, 20 -- 123 stran -- cze
ISBN 978-80-11-00064-6
Sign.: II 118516V1
gymnázium ; aktivita ; absolvent ; pedagogové ; odborná škola ; zrakově postižený ;
střední škola ; speciální škola ; Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná
škola pro zrakově postižené ; historie školy ; vzpomínky na školu ; seznamy ;
1956-2021
Almanach vydaný k 65. výročí školy, která nese název Gymnázium pro zrakově
postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené.
https://katalog.npmk.cz/documents/519806

7.
365 anglických cool frází a výrazů / Bronislav Sobotka ; Ilustrace Martina Lagová –
Vydání první
V Brně : Jan Melvil Publishing, 2021 -- 365 stran -- cze eng
ISBN 978-80-7555-140-5
Sign.: I 34821V1
angličtina ; cizí jazyk ; frazeologie ; fráze ; humor ; slovní zásoba
Hravá kniha pro všechny, kteří chtějí vylepšit „zvuk" své angličtiny, znít víc cool a
mít zásobu užitečných výrazů a frází pro každou příležitost. Jedná se o sbírku frází,
které si autor zapisoval, když je slyšel. Zde je prezentuje a vysvětluje, tak abyste
mohli i vy obohatit svou angličtinu.
https://katalog.npmk.cz/documents/518827

8.
Česká škola na Sibiři : vzpomínky legionáře Václava Valenty -- Druhé vydání
Praha : Epocha : Č. Sl. obec legionářská, 2020 -- 387 stran -- cze
ISBN 978-80-7557-966-9
Sign.: II 118607V1
vojenská škola ; učitel ; Valenta-Alfa, Václav, ; Československé legie ; první světová
válka (1914-1918) ; východní fronta ; váleční dobrovolníci ; zahraniční vojenské
jednotky ; legionáři ; váleční zajatci ; 1917-1918 ; 1914-1920 ; 19.-20. století ;
1887-1954
Knihu tvoří texty o službě v rakousko-uherské armádě a o zajetí, legionářské
vzpomínky autora z různých knih a časopisů, dosud nepublikované zápisky ze
zajateckého tábora v Šadrinsku
a kniha Česká škola na Sibiři.
https://katalog.npmk.cz/documents/519938

9.
Čeština pro všechny / Erika Hanáčková -- První vydání
Praha : Fortuna Libri, [2020] -- 200 stran -- cze
ISBN 978-80-7546-321-0
Sign.: II 118545V1
čeština ; pravopis ; vyjmenovaná slova ; procvičování ; úlohy
Kniha je určena všem, kteří používají češtinu ve svém soukromém i pracovním životě,
tedy žákům, studentům, i dospělým různého věku a rozmanitých profesí. Autorka
vysvětluje odlehčeně a jednoduše ty pravopisné jevy, ve kterých se často chybuje.
Objasňuje například obávané psaní i/y, psaní velkých písmen, psaní mě/mně, s/z,
interpunkcí a podobně. Nakladatelská anotace. Kráceno.
https://katalog.npmk.cz/documents/519423

10.
Dejte dětem svobodu : ať mohou venku zkoumat svět / Lenore Skenazy ;
z anglického originálu Free-range kids ... přeložila Ivana Dresia -- Vydání první
Praha : Beta, 2021 -- 330 stran -- cze
ISBN 978-80-7593-245-7
Sign.: II 118567V1
výchova dítěte ; rodičovská role ; sociální dovednost ; nezávislost ; děti školního věku ;
mladší školní věk ; adolescent ; předškolní věk ; předškolní dítě
Příručka pro rodiče o tom, jak vychovávat děti k nezávislosti. Autorka podává návod
pro úzkostné a hyperprotektivní rodiče jak se zbavit strachu, aby dětem svou přílišnou
opatrností neprokazovaly jen "medvědí službu".
https://katalog.npmk.cz/documents/519662
11.
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb : u dětí, žáků a studentů s potřebou
podpůrných opatření ze zdravotních důvodů / Jan Michalík a kolektiv -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 -- 159 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5891-5
Sign.: II 118594V1
speciální vzdělávací potřeby ; pedagogická diagnostika ; psychodiagnostika ; test
osobnosti ; speciálně pedagogické centrum ; mentálně postižený ; mentální handicap ;
sluchově postižený ; vada sluchu ; zrakově postižený ; vada zraku ; tělesně postižený ;
autismus ; komunikační schopnost ; porucha řeči ; výzkum ; dítě ; postoj studenta ;
žák ; speciálně pedagogická diagnostika ; podpůrná opatření ; poruchy autistického
spektra
Shrnutí roční práce výzkumného kolektivu zahrnuje základní parametry
speciálněpedagogické diagnostiky a diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb.
Představuje čtyři samostatné diagnostické nástroje a jejich ověření ve školských
poradenských zařízeních.
https://katalog.npmk.cz/documents/518439

12.
Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice
estetickovýchovného oboru / Ondřej Hník -- Druhé vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 -- 179 stran -- cze
ISBN 978-80-246-4959-7
Sign.: II 118532V1
literární výchova ; čtenářství ; čítanka ; literatura ; kultura ; didaktika ; přeměna ;
tvořivost ; příprava učitele na vyučování
Monografie se zabývá didaktikou literární výchovy a vzdělávání na různých typech
škol. Nastiňuje vývoj oboru, různé koncepty a metody výuky.
https://katalog.npmk.cz/documents/518927

13.
Die Interpunktion im Deutschen und Tschechischen : eine vergleichende
Darstellung /
Karsten Rinas & Viktor Tichák -- Erste Ausgabe
Olomouc : Palacký-Universität Olomouc, 2020 -- 214 stran -- ger cze
ISBN 978-80-244-5859-5
Sign.: II 118592V1
němčina ; čeština ; lingvistika ; pravopis ; kontrastivní lingvistika ; interpunkce
Nabízí podrobné srovnání současných pravidel interpunkce pro němčinu a češtinu.
https://katalog.npmk.cz/documents/518428

14.
E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou /
Jiří Zounek, Libor Juhaňák, Hana Staudková, Jiří Poláček -- 2., aktualizované vydání
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021 -- 330 stran -- cze
ISBN 978-80-7676-175-9
Sign.: II 118552V1
informační technologie ; e-learning ; didaktika ; učení ; výuka ; technologie ;
neobehaviorismus ; kognitivismus ; konstruktivismus ; konektivismus ; nástroje ;
výhody ; nevýhody
Aktualizované vydání publikace, která přináší ucelený pohled na problematiku
využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Kniha ukazuje některé možné
cesty a postupy v oblasti učení (se) s digitálními technologiemi. Autoři reflektují
současné pedagogické i technologické trendy, zároveň jsou kritičtí k nerealistickým
očekáváním a představám, které jsou s implementací technologií často spojeny.
https://katalog.npmk.cz/documents/519509

15.
Hudba v inkluzivním vzdělávání / Lenka Kružíková (ed.) -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 -- 184 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5663-8
Sign.: II 118597V1
integrovaná výuka ; inkluzivní vzdělávání ; hudební výchova ; speciální vzdělávací
potřeby ; speciální pedagogika ; hudba ; žák ; předškolní věk ; děti školního věku ;
adolescent ; mentálně postižený ; tělesně postižený ; smyslově postižený ; porucha
učení ; informační technologie ; komunikační schopnost ; poruchy autistického spektra ;
improvizace
Východiska hudebního vzdělávání žáků se SVP. Podpůrná opatření pro pedagogy
v pro-inkluzivní výuce. Hudebně-edukační techniky. Praktické hudební přístupy
ve výuce.
https://katalog.npmk.cz/documents/520187

16.
Hudebně pohybová výchova : pro předškoláky / Libuše Kurková -- První vydání
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2020 -- 39 stran -- cze
ISBN 978-80-7235-638-6
Sign.: II 118589V1
mateřská škola ; předškolní dítě ; hudební výchova ; pohybová výchova ; hra ;
Orffova metoda ; pohybové hry ; hudebně pohybová výchova
Hudebně pohybové hry pro děti předškolního věku.
https://katalog.npmk.cz/documents/519193

17.
Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním
vzdělávání / Lenka Kružíková a kol. -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 -- 196 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5670-6
Sign.: II 118596V1
didaktika ; speciální pedagogika ; speciální vzdělávací potřeby ; integrovaná výuka ;
hudební výchova ; inkluzivní vzdělávání ; žák ; ADHD ; porucha učení ; mentálně
postižený ; zrakově postižený ; sluchově postižený ; tělesně postižený ; porucha řeči ;
hudební nástroj ; hra ; muzikoterapie ; předškolní věk ; mladší školní věk ; střední
školní věk ; starší školní věk ; adolescent ; ADD ; poruchy autistického spektra ;
muzikofiletika
Specifika hudebních přístupů v inkluzi. Netradiční hudební nástroje. Práce s hlasem.
Hudebně-pohybové činnosti. Hudebně-dramatické přístupy. Specifické projekty a
přístupy.
https://katalog.npmk.cz/documents/515928

18.
In Czechia we don't say : co se v Česku říká trochu jinak / Jaroslav Salon
-- 1. vydání
V Brně : CPress, 2021 -- 57 nečíslovaných stran -- cze eng
ISBN 978-80-264-3704-8
Sign.: I 34818V1
angličtina ; čeština ; fráze ; výrazy ; humor
Humorná kniha představuje vybrané české hovorové výrazy a hlášky a porovnává
je s anglickými. Autor nabízí jedinečnou formou pohled na zábavnou stránku českého
jazyka.
https://katalog.npmk.cz/documents/518679

19.
Interdisciplinarita ve výuce jazyků / kolektiv autorů -- Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2021 -- 124 stran -- cze
ISBN 9788024649559
Sign.: II 118533V1
jazyková výuka ; mezioborový přístup ; angličtina ; francouzština ; němčina ; ruština ;
čeština ; vyučovací metoda ; lingvistika ; interdisciplinarita
https://katalog.npmk.cz/documents/518678

20.
Jú, už si čtu! / Klára Hannová, Petra Slavíková
Praha : Euromedia Group, 2021 -- 20 stran -- cze
ISBN 978-80-242-7816-2
Sign.: III 40817V1
čtení ; kniha ; předškolní věk ; čtenářská gramotnost ; grafomotorika ; vnímání ;
první čtení ; genetická metoda čtení ; nápady ; procvičování ; didaktické hry
Metodika a cvičné texty pro začínající čtenáře s podněty k dalším hrám, tematickým
diskuzím nebo procvičovacím pracovním listům.
https://katalog.npmk.cz/documents/519679
21.
Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině / Luboš Veselý, Vojtěch Veselý, Ondřej
Bláha, Jan Chromý -- Vydání první
Praha : Akropolis, 2020 -- 187 stran -- cze
ISBN 978-80-7470-338-6
Sign.: II 118571V1
čeština ; ruština ; lingvistika ; slovesa ; mluvnický vid
Knížka se sestává ze čtyř kapitol. Český vid v kostce předestírá stručný souhrnný
pohled na český slovesný vid, snaží se ho představit v jeho komplexnosti a ve všech
souvislostech, pojednat o všem, co pod vid spadá, a uvést ho do vztahu se všemi
jevy v češtině, u nichž je to možné. V dalších kapitolách se věnují vidové nepárovosti
sloves na do- implikujících předcházející stejný/podobný děj (a otázky související),
vidová nenápadnost v češtině ve srovnání s ruštinou a metody výzkumu vidu a
způsobu slovesného děje.
https://katalog.npmk.cz/documents/519697
22.
Knížka o Babičce a její autorce / Václav Černý -- V nakladatelství Leda první vydání
[Voznice] : Leda , 2021 -- 399 stran -- cze
ISBN 978-80-7335-747-4
Sign.: II 118546V1
česká literatura ; Němcová, Božena, ; literárněvědné rozbory ; literární postavy ;
české spisovatelky ; česká próza (o ní) ; 19. století
Studie se zabývá převážně genealogií a osudy rodiny Magdaleny Novotné, hlavní
hrdinky Babičky.
https://katalog.npmk.cz/documents/519468

23.
Malí aristokraté : život ve šlechtické rodině v 19. století očima dítěte / Denisa
Vídeňská -- Vydání první
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2021 -- 252 stran -- cze
ISBN 978-80-7560-367-8
Sign.: II 118537V1
výchova ; dítě ; dětství ; gender ; rodina ; socializace ; trest ; odměna ; Auerspergové
(rod) ; vztahy mezi dětmi ; volnočasová aktivita ; 19. století
Kniha je zaměřena na reflexi dětství v 19. století, a to v životě tří generací rodu
Auespergrů a jim příbuzných členů. Publikace předkládá analýzu výchovy, vzdělání,
dětských her a vztahů v rodině. Důraz je kladen na aspekt pohlaví, které určovalo
podobu výchovných a vzdělávacích strategií. Text čerpá z pramenů osobní povahy,
dobové dětské literatury a edukačních příruček, společně s výchovným, přeloženým
spisem Paměti panenek.
https://katalog.npmk.cz/documents/518985

24.
Malování akvarelem a vodovkami : naučte se malovat za 30 dní! / Jenna
Raineyová ; z anglického originálu Everyday watercolor ... přeložila Eva
Kadlecová Pourová -- 1. vydání
V Brně : CPress, 2021 -- 219 stran -- cze
ISBN 978-80-264-3893-9
Sign.: II 118554V1
malířství ; malířské techniky ; akvarel ; malování ; malířské materiály ; výtvarné
techniky ; malba ; perspektiva (umění)
Příručka pro začátečníky, kteří se chtějí naučit malovat akvarelem. Autorka
popisuje,
jak dělat základní tahy a linky, jak si poradit s různými tvary a křivkami, naučí
vás
stínovat, řešit perspektivu a barevné efekty, namíchat širokou paletu odstínů,
ale i vyznat se v malířské terminologii.
https://katalog.npmk.cz/documents/519999
25.
Maturita z českého jazyka a literatury : didaktický test : 2022-2023 / autorsky
zpracovali: Petra Adámková, Eva Beková, Markéta Buchtová, Lenka Hofírková,
Šárka Pešková, Ivana Šelešovská, Vlasta Tobolíková -- Vydání první
Brno : Didaktis, [2021] -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-7358-373-6
Sign.: III 40805V1
čeština ; maturita ; zkouška ; literatura ; učivo ; pravopis ; slovní zásoba ; syntax
; porozumění textu
Obsahuje 100 úloh se stručnou nápovědou, 7 cvičných didaktických testů s
bodovým hodnocením a klíč k úlohám.
https://katalog.npmk.cz/documents/518975

26.
Maturita z českého jazyka a literatury : písemná práce / autorsky zpracovala: Soňa
Havlíčková -- Vydání první
Brno : Didaktis, [2021] -- 72 stran -- cze
ISBN 978-80-7358-372-9
Sign.: III 40806V1
čeština ; literatura ; maturita ; literární výchova ; zkouška ; otázka ; sloh
Dělí se na tři části: často zadávané útvary s komentářem a hodnocením na ukázkových
příkladech (vypravování, úvaha, popis, zpráva, článek, formální dopis), 4 sady
cvičných zadání, nezdařilé písemné práce bez komentáře a vyznačených chyb pro
aktivní žáky.
https://katalog.npmk.cz/documents/518978

27.
Maturita z matematiky : didaktický test : 2022-2023 / autorské zpracování: Dana
Gazárková, Magda Králová, Milan Navrátil, Ivana Ondráčková, Běla Vobecká
-- Vydání první
Brno : Didaktis, [2021] -- 168 stran -- cze
ISBN 978-80-7358-323-1
Sign.: III 40807V1
matematika ; otázka ; střední škola ; test ; maturita ; algebra ; pravděpodobnost ;
statistika ; číselné obory ; algebraické výrazy ; rovnice a nerovnice ; posloupnost ;
planimetrie ; stereometrie ; analytická geometrie ; kombinatorika
Obsahuje: praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu, testové úlohy, cvičné
didaktické testy a řešení všech úloh a tipy a doporučení pro přípravu.
https://katalog.npmk.cz/documents/519138

28.
Maturitní okruhy z účetnictví : 2021 / P. Štohl, V. Klička -- 14. upravené vydání
Znojmo : Ing. Pavel Štohl, s.r.o., 2021 -- 240 stran -- cze
ISBN 978-80-88221-47-0
Sign.: III 40818V1
účetnictví ; střední škola ; maturita ; zkouška ; učivo ; střední ekonomická škola ;
2021
Zahrnuje 25 okruhů shrnujících středoškolské učivo z oblasti ekonomie.
https://katalog.npmk.cz/documents/518973

29.
Maxi psaní : abeceda, psaní, číslice, kreativita, zábava / grafické zpracování
Michaela Sojáková
Dubicko : Infoa, [2021] -- 95 stran -- cze
ISBN 978-80-7547-781-1
Sign.: II 118524V1
psaní ; abeceda ; grafomotorika ; logické myšlení ; tvůrčí činnosti ; předškolní
výchova ; čísla ; procvičování ; hůlkové písmo
Kniha je určena k procvičování psaní hůlkovým písmem. Každá dvoustrana obsahuje
jedno písmeno české abecedy a číslice do deseti. Doplňkovými zábavnými aktivitami
si děti rozvíjí logické myšlení, grafomotoriku a kreativitu.
https://katalog.npmk.cz/documents/519584

30.
Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
v inkluzivním vzdělávání / Oldřich Müller a kol. -- 1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020 -- 272 stran -- cze
ISBN 978-80-244-5749-9
Sign.: II 118595V1
speciální vzdělávací potřeby ; speciální pedagogika ; integrovaná výuka ; umění ;
výchova ; vzdělávání ; žák ; předškolní věk ; mladší školní věk ; starší školní věk ;
umělecká činnost ; expresivita ; terapie ; arteterapie ; muzikoterapie ; artefiletika ;
hra ; mentálně postižený ; zrakově postižený ; sluchově postižený ; umělecké terapie ;
expresivní terapie ; preventivní programy ; dramaterapie ; antropozofie ; taneční
terapie ; poruchy autistického spektra ; primitivní exprese
Představuje užití umělecké expresivity při výchově, vzdělávání, osobnostním rozvoji
a socializaci dětí předškolního a především žáků mladšího i staršího školního věku.
https://katalog.npmk.cz/documents/515971
31.
Montessori : dětské emoce : jak naučit děti pochopit své pocity / Chiara Piroddi ;
z anglického překladu Montessori lab: emotion ... přeložila Miroslava Lánská
-- Vydání první
Praha : Euromedia Group, k.s., 2021 -- 159 stran -- cze
ISBN 978-80-242-7236-8
Sign.: II 118511V1
emoce ; poznávací schopnost ; výchova dítěte ; montessoriovský systém ;
pedopsychologie ; Montessori
Příručka inspirovaná principy montessoriovského přístupu k výchově, vám pomůže
naučit vaše děti rozpoznat a pojmenovat jejich emoce. Kromě námětu k zamyšlení
vás vybaví i vystřihovacími kartami a dalšími pomůckami, a spolu s tím podrobnými
pokyny k provádění mnoha praktických činností, které rozvíjí senzoricko-motorické
schopnosti dítěte a zároveň mu pomáhají rozpoznávat a zvládat hněv, smutek, strach,
radost, překvapení, znechucení nebo stud.
https://katalog.npmk.cz/documents/518832

32.
Než mě škola zavolá : pracovní sešit s metodickými pokyny. Aktivity pro zimní
měsíce / Ivana Vlková ; ilustrace: Libor Drobný -- Vydání první
V Praze : vydala Pasparta Publishing, s.r.o., 2021 -- 34 stran -- cze
ISBN 978-80-88290-90-2
Sign.: III 40796V1
předškolní dítě ; cvičení ; grafomotorika ; vizuální vnímání ; paměť ; zima ;
procvičování
Pracovní sešit pro práci s předškolními dětmi cílí na rozvoj dovedností nezbytných
pro úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání. Zábavnou formou rozvíjí sluchové
vnímání, zrakové vnímání, rozlišování, jemnou motoriku a grafomotoriku,
předmatematické představy, paměť a další oblasti vývoje. Materiál koresponduje
s tématy rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Sešit je
doplněn metodickými pokyny.
https://katalog.npmk.cz/documents/519357
33.
Než mě škola zavolá : pracovní sešit s metodickými pokyny. Aktivity pro
podzimní měsíce / Ivana Vlková ; ilustrace: Libor Drobný -- Vydání první
V Praze : vydala Pasparta Publishing, s.r.o., 2021 -- 35 stran -- cze
ISBN 978-80-88290-88-9
Sign.: III 40795V1
předškolní dítě ; cvičení ; grafomotorika ; vizuální vnímání ; paměť ; podzim ;
procvičování
Pracovní sešit pro práci s předškolními dětmi cílí na rozvoj dovedností
nezbytných pro úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání. Zábavnou formou
rozvíjí sluchové vnímání, zrakové vnímání, rozlišování, jemnou motoriku a
grafomotoriku, předmatematické představy, paměť a další oblasti vývoje.
Materiál koresponduje s tématy rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Sešit je doplněn metodickými pokyny. Nakladatelská
anotace. Zkráceno.
https://katalog.npmk.cz/documents/519358
34.
Než mě škola zavolá : pracovní sešit s metodickými pokyny. Aktivity pro letní
měsíce /
Ivana Vlková ; ilustrace Libor Drobný -- Vydání první
V Praze : vydala Pasparta Publishing, s.r.o., 2021 -- 31 stran -- cze
ISBN 978-80-88290-91-9
Sign.: III 40794V1
předškolní dítě ; cvičení ; grafomotorika ; vizuální vnímání ; paměť ; léto ; procvičování
Pracovní sešit pro práci s předškolními dětmi cílí na rozvoj dovedností nezbytných
pro úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání. Zábavnou formou rozvíjí sluchové
vnímání, zrakové vnímání, rozlišování, jemnou motoriku a grafomotoriku,
předmatematické představy, paměť a další oblasti vývoje. Materiál koresponduje
s tématy rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Sešit je
doplněn metodickými pokyny.
https://katalog.npmk.cz/documents/519359

35.
Než mě škola zavolá : pracovní sešit s metodickými pokyny. Aktivity pro jarní
měsíce /
Ivana Vlková ; ilustrace: Libor Drobný -- Vydání první
V Praze : vydala Pasparta Publishing, s.r.o., 2021 -- 27 stran -- cze
ISBN 978-80-88290-89-6
Sign.: III 40793V1
předškolní dítě ; cvičení ; grafomotorika ; vizuální vnímání ; paměť ; jaro ; procvičování
Pracovní sešit pro práci s předškolními dětmi cílí na rozvoj dovedností nezbytných
pro úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání. Zábavnou formou rozvíjí sluchové
vnímání, zrakové vnímání, rozlišování, jemnou motoriku a grafomotoriku,
předmatematické představy, paměť a další oblasti vývoje. Materiál koresponduje
s tématy rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Sešit je
doplněn metodickými pokyny. https://katalog.npmk.cz/documents/519360

